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Положення
Про виконавчий орган

Директор Товариства е виконавчим органом Товариства.
До компетеНЦl1
виконавчого органу належить вирiшення Bcix питань, пов'язаних з керiвництвом
поточною дiяльнiстю товариства, кpiM питань, що належать до виключно!
компетенцi! загальних зборiв та наглядово! ради Товариства.
Призначення на посаду директора Товариства, звiльнення з посади директора,
вiдсторонення вiд посади директора, призначення тимчасово виконуючого функцi!
директора у випадках, передбачених пiдпунктами вiдбуваеться на пiдставi рiшення
наглядово! ради. Вiд iMeHiТовариства контракт з директором пiдписуе голова
наглядово! ради чи особа, уповноважена на таке пiдписання наглядовою радою.
До компетенцi! директора належить:
1) затвердження поточних планiв дiяльностi Товариства та заходiв, необхiдних для
!хнього виконання;
2) органiзацiя поточно! дiяльностi Товариства;
3) розробка бiзнес-планiв та iнших програм фiнансово-господарсько! дiяльностi
Товариства;
4)
укладання i пiдписання договорiв в межах встановлено! цим статутом
компетенцi! Директора (за виключенням договорiв, зазначених у пiдпунктi 21 пункту
6.35., та у пiдпунктах 17, 22 пункту 6.46 цього статуту), та органiзацiя виконання i
контроль за виконанням укладених договорiв (угод);
5) затвердження щорiчних кошторисiв, штатного розкладу та посадових окладiв
працiвникiв Товариства (кpiM голови та членiв наглядово! ради та членiв ревiзiйно!
KOMici!
Товариства);
6) органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства, надання
рiчного звiту та балансу Товариства на затвердження загальним зборам;
7)
прийом та звiльнення працiвникiв Товариства у вiдповiдностi до чинного
законодавства, органiзацiя ведення облiку кадрiв, встановлення системи заохочень та
накладання стягнень на працiвникiв Товариства;
8) укладання вiд iMeHi власникiв Товариства колективного договору з працiвниками
Товариства;
9) здiйснення iнших дiй, що випливають iз Статуту, рiшень загальних зборiв
акцiонерiв та спостережно! ради.
Директор Товариства мае право:
1) без доручення представляти iнтереси Товариства та вчиняти BlД його lмею
юридичнi дi! i в тому числi укладати договори, контракти, угоди в межах

компетенцil, визначеНОl цим Статутом;
розпоряджатися
коштами та майном Товариства
в межах,
визначених
Статутом
Товариства;
3)
делегувати
lНшим особам
сво! окреМl повноваження
шляхом
надання
довiреностей вiд iMeHi Товариства;
4) вирiшувати
lНШl питання, делеговаН1 наглядовою радою або загальними
зборами
.
.
аКЦlОнер1В;
5) видавати накази, розпорядження та lНШl аДМIНlстраТИВНО-РОЗПОРЯДЧl
документи в
межах CBOlXповноважень.
Повноваження директора можуть змiнюватись у разi внесення вiдповiдних
змiн до статуту Товариства.
2)

Директор

0.1. Конев

